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 מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 העעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מם׳ 6) (תחולה על
 מעסיק בפועל), התשם״א-2000*

 תיקי! סעיף י 1. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-988ז' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף ז
 אחרי ההגדרה ״מעמד אישי״ יבוא:

 ״״מעסיק בפועל״ - מי שאצלו מועסק עובר של קבלן כוח אדמ:

 ״קבלן כוח אדם״ - כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח ארב
 התשנ״ו-21996;״.

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי -

 (ז) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או)(ו) לא יפלה מעסיק בפועל בין עוברים של קבלן כוח אדם המועסקינ
 אצלו וכן לא יפלה בין מועמדים לעבודה אצלו שהופנו אליו על ידי קבד
 כוח אדם, בכל הקשור לקבלה לעבודה, להפסקת עבודה ולתנאים במקונ

 העבודה והכל מחמת הטעמים המפורטים בסעיף קטן(א).

 (2) מעסיק בפועל לא יציע לקבלן בוח אדם, לא יבקש ולא ידרוש ממנ
 להפלות כאמור בסעיף קטן(א) בין עובדי קבלן כוח אדם המועסקים אצ׳

 המעסיק בפועל או בין המועמדים לעבודה.״

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״סעיף קטן(א)״ יבוא ״סעיפים קטנים (א) ו־(א1)״.

 תיקון סעיף יג 3. בסעיף 21 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(ג) יבוא:

 מג) הוראות חוק זה, למעט סעיפים 2(א1) ו־ד לא יחולו על אדם המעסיק פחח
 משישה עובדים: לענין מנין העוברים לפי סעיף קטן זה, יימנה גם עובד של קבלן כו1

 אדם המועסק אצל אותו אדם.״
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 בירי מעביד בין עובדיו, אינן חלות על מעסיק בפועל ש?
 עובדי קבלן כוח אדם או של מועמדים לעבודה מטעב

 קבלן בוח אדם.
 לאור זאת נותר צורך לאסור במפורש בחוק הפליד

 מעין זו, וכך להרהיב את כבולות השוויון בתעסוקה.

 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כות אדם,
 התשנ־ו-996ז, שיפר את תנאי העסקת• של עובדי

 קבלני כוח אדם.
 ביום הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,
 התשכדח-1988 (להלן - החוק), האוסרות על הפליה

 חברי הכנסת: תמר גוז׳נסקי, מוחמד ברבה.
 עסם מח׳ול

 י הצעת חוק מסי פ/216; הועברה לועדה ביום ב״ה בסיון התש״ם (28 ביוני 2000).
 י ס״ח התשמ״ח, עבר 38: התשנ״ח, עכר 169.

 1 ס״ח התשנ־ו, עמי ד20.

 ס9ג



 הצעת חוק משפחות חד־הוריות (תיקון מס׳ 3) (הגדרת הודה יחיד),
 התשם״א-2000*

 1. בחוק משפחות חד־הוריות, התשנ״ב-1992', בסעיף ! - תיקון סעיף ו

 (א) לפני ההגדרה ״הורה יחיד־ יבוא:
 ״״אישור״ - הפניה מראש או אישור בדיעבד־,״:

 (ב) בהגדרה ״הורה יחיד״, בפסקה (2) -

 (1) ברישה, במקום ״באחת מפסקאות המשנה (א) או (ב)" יבוא ״באחת
 מפסקאות המשנה (א), (ב) או(ג)״;

 (2) בסופה יבוא:
 ץג) היא חיה בנפרד מבן זוגה ושהתה לפחות 180 ימים במקלט לנשים
 מוכות, מתוך חקופה של שנים עשר חודשים שתחילתם ביום הראשון
 לשהותה במקלט לנשים מוכות כאמור, ופתחה בהליך על פי דין להשתחרר
 מקשר הנישואץ ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות:
 ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך באמור אם לשכת הסעד אישרה

 שיהא בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדיה:״.

 (ג) אחרי ההגדרה ״ילד״ יבוא:

 ־־לשכת הסעד״ - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי״ח-1958ב;
 ״מקלט לנשים מוכות־ - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי
 ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית,

 באישור לשכת הסעד.״

 2. (א) תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו(להלן - יום התחילה). תחילה ותמולה

 (ב) שהייה במקלט לנשים מוכות לפני יום התחילה תבוא במנין התקופה האמורה
 בסעיף 1 לחוק זה אם ביום התחילה שהתה האישה במקלט כאמור, ומתקיימות בה הוראות

 פסקה (ג) להגדרה הורה יחיד.
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 התנאי השלישי נועד לוודא כי ההטבות יינתנו רק
 במקרים שבהם אין בכוונת האישה לשוב ולהתגורר עם
 בעלה. עם זאת, מאחר שהניסיון מלמד כי אצל נשים
 החשופות לאלימות הנבונות לפתוח בהליכי פירוד על פי
 דין מוגבלת עקב החשש מאלימות, .מוצע כי במקרה שבו
 לשכת רוותה מאשרת את קיומו של חשש כזה - תהא

 האישה פטורה מתנאי מגביל זה.
 הערכת משרד האוצר בדבר עלותו של החוק

 המוצע היא כ־12 מיליון שקלים חדשים לשנה.

 חברי הכנסת: ענת מאור, חוסניה ג׳באדה, תמר
 גוז׳נסקי, זהבה גלאון, יעל דיין, נעמי חזן, ציפי
 לבני, סופה לנדבר, יהודית נאות, מדינה

ך פילוסוף, גבדי דיגי  סולודקין, דליה רבי

 מטרת החוק המוצע בזה להרחיב את הגדרת המונח
 ׳הורה יחיד״ שבסעיף 1 לחוק משפחות חד־הוריות,

 התשנ־ב-1992.
 על פי החוק הקיים נשים נאלצות להמתין תקופה
 של שנתיים מיום פתיחת הליך על פי דין להשתחרר

 מקשר נישואין כדי להיכלל בהגדרה ״הורה יחידי.
 מוצע לקבוע בי יראו אישה כחד־הורית אם
 מתקיימים בה שלושה תנאים אלה: ראשית, היא חיה
 בנפרד מבעלה: שנית, היא שהתה לפחות 180 ימים
 'במקלט לנשים מוכות: שלישית, היא פתחה בהליך על פי

 דין להשתחרר מקשר הנישואין.

 * הצעות חוק מס׳ &/308; הועברה לועדה ביום ל׳ באדר א׳ התש״ס (ד במרס 2000); ומס׳ פ/859; הועברה
 לועדה ביום ב׳ בסיון התש־ם (5 ביוני 2000).

 י ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 147; התשנ־ח, עמי 102.
 1 ס־ח התשי״ח, עמי 103.

 הצעות חוק 2964, כ־ג בכסלו התשם״א, 20.12.2000 ו39



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מסעם ועדה החינוך והתרבות של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס״א-2000י

 1. בחוק זה -
 ״מנהל מחלקת חינוך׳ - מי שעומד בראש מינהל, אגף או מחלקת חינוך ברשות מקומיר

 הבכיר שביניהם, ובלבד שבכל רשות מקומית יעמוד מנהל מחלקת חינוך אחד:

 ״רשות מקומית״ - עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.

 2. בכל רשות מקומית ימונה מנהל מחלקת חינוך.

 3. מנהל מחלקת חינוך של רשות מקומית יהיה עובד הרשות המקומית ויחולו על דק
 מינויו ותנאי העסקתו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית אלא אם כן נקבעז

 בדין הוראה אחרת לענין זה.

 4. (א) לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל מחלקת חינוך אלא אם כן הוא בעל השכלד
 אקדמית, תעודת הוראה, ותק וניסיון מקצועי, ולאחר ששמע שר החינוך את נציגי מרבי

 השלטון המקומי בישראל והכל כפי שקבע בתקנות.

 (ב) מי שעומד בראש מחלקת תינוך ברשות המקומית ערב תחילתו של חוק זה, ל<
 יחולו עליו הוראות סעיף קטן(א).

 5. לא יפוטר מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית במעמד קבוע, אלא לאחר שניתנו
 הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורין יידון באותה ישיבה ובהתקיים אחז

 מאלה:

 (ו) באישור מועצת הרשות ברוב חבריה;

 >2) באישור שני שלישים מתברי המועצה שהשתתפו בדיון.

 6. שר החינוך יתקין תקנות ראשונות לפי סעיף 4 בתוך שישה חורשים מיום פרסומו ש׳
 חוק זה.

 הגדרות

 מינוי מנהל
 מחלקת חינוך
 תנאי עבודה

 כשירות

 פיטורין

 תקנות
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 בדומה לתפקידים אתרים ברשות המקומית בדוגמר
 מזכיר, גזבר, מהנדס, מפקח תברואה, מבקר, רופא ורופ*

 וטרינר.
 יודגש כי אין בהצעה זו בדי לשנות את מעמד!
 של ראש הרשות המקומית כראש החינוך ברשור

 המקומית.

 הצעה זו באה לעגן את מעמדו של מנהל מחלקת
 חינוך כאחראי על מחלקת החינוך ברשות המקומית נוכח
 קשיי מעמדו של מנהל מחלקת חינוך ברשויות
 המקומיות השונות. מוצע לפיכך, כי שר החינוך יקבע
 תנאי כשירות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך ולשריין את
 דרך הפיטורין של מנהל מתלקת תינוך ברשות המקומית,

 חברי הכנסת: זבולון אורלב, דוד אזולא

 הצעת חוק מסי פ/1504; הועברה לועדה ביום ב״ג בתמוז התש־ס (26 ביולי 2000).

 392 הצעות חוק 2964, כ״ג בכסלו התשם״א, 00ס2.2ו.נ
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